W lewym górnym rogu pieczęć podłuŜna
o treści: Rada Miejska w Lądku Zdroju

Protokół nr II/XII/10
z sesji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 10 grudnia 2010 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 12.00, a zakończono o godz. 14.00. Miejsce obrad: sala
konferencyjna UMiG w Lądku Zdroju.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Pazdyk.
I/2. Przewodniczący stwierdził kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 14. Przewodniczący powitał Burmistrza,
radnych i gości.
I/3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu
z poprzedniej sesji.
W wyniku głosowania przy 7 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 6 „wstrzymujących” Rada
zatwierdziła protokół z poprzedniej sesji.
I/4. Porządek obrad.
Radna Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe na poprzedniej sesji była mowa o spotkaniu się
w czwartym dniu po ogłoszeniu wyników, czyli jutro. Dlaczego sesja jest dzisiaj, z czego
wynika pospiech dotyczący przyjęcia projektów uchwał. Zgodnie ze Statutem radni powinni
otrzymać materiały na sesję siedem dni przed, a otrzymali materiały wczoraj i przedwczoraj.
Radna wystąpiła z wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad pkt. 2 b,c,d,e. Radna dodała, Ŝe
niezwykle waŜne jest powołanie składów komisji.
Przewodniczący Rady odpowiedział, Ŝe ustawodawca nakazuje zwołanie sesji w ciągu
siedmiu dni od ogłoszenia wyników wyborów. Pierwsza sesja została tak zwołana.
Dwa projekty uchwał złoŜył Burmistrz, projekt dotyczący diet, bo obecnie naliczane są wg
starych zasad, za kaŜdą sesję naliczana dieta, wg nowego projektu ryczałt, wynagrodzenie
Burmistrza jest teŜ waŜną sprawą. Po wyborze komisji byłaby przerwa celem zaopiniowania
projektów uchwał.
Radna Mirosława Boduch podkreśliła, Ŝe nic nie stoi na przeszkodzie, aby to odbyło się
zgodnie ze Statutem i zwróciła się z prośbą o zmianę porządku obrad.
Insp.ds obsługi prawnej Sebastian Łukasiewicz powiedział, Ŝe wniosek naleŜy
przegłosować..
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady ponownie poinformował, Ŝe dwa projekty zostały
przedłoŜone przez Burmistrza.
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Skarbnik Joanna Słoniewska powiedziała, Ŝe jeśli Rada nie podejmie tych uchwał, to będą
funkcjonowały uchwały niezgodne z prawem. Będą stawki niezgodne z obowiązującymi
przepisami.
Radna Monika Miszczyńska zapytała czy uchwała moŜe być podjęta w innym terminie.
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, Ŝe uchwała powinna być opublikowana w
grudniu Ŝeby mogła funkcjonować od stycznia.
Radna Mirosława Boduch zapytała z czego wynika tak późno przedłoŜony projekt uchwały,
bo wcześniej ustawa weszła w Ŝycie.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe ustawa nie była opublikowana.
Radna Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe skoro nie jest to zawinione przez urzędnika, to
modyfikuje swój wniosek: skreślić literę 2b i c.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek.
W wyniku głosowania przy 8 głosach „za” i 7 „przeciwnych” Rada przyjęła wniosek.
Porządek obrad w brzmieniu:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie kworum, zatwierdzenie protokołów
z poprzednich sesji.
II. Część II.
1. ZłoŜenie ślubowania przez Burmistrza obejmującego obowiązki.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ powołania składów osobowych komisji,
b/ zmiany uchwały nr L/381/10 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 października
2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Miasta i Gminy Lądek Zdrój,
c/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od
nieruchomości.
3. Sprawy róŜne.
4. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt. 1. ZłoŜenie ślubowania przez Burmistrza obejmującego obowiązki.
Przewodnicząca Komisji Wyborczej ElŜbieta Osuch wręczyła Burmistrzowi akt wyboru
i złoŜyła gratulacje.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek zwracając się do Przewodniczącego, Wysokiej Rady
i wszystkich przybyłych na sesję wypowiedział słowa ślubowania w brzmieniu:
„Obejmując urząd Burmistrza gminy Lądek Zdrój, uroczyście ślubuję, Ŝe dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców gminy”.
Burmistrz złoŜył podziękowania wyborcom, którzy obdarzyli mandatem zaufania, traktuje to
jako zobowiązanie do cięŜkiej pracy. Podziękował członkom komisji wyborczych, członkom
komitetu wyborczego „Ponad Podziałami 2010”, pracownikom Urzędu i wszystkich
jednostek organizacyjnych poniewaŜ to oni pracowali na sukces wyborczy. Dzięki temu
wyborcy oddali swój głos. Podziękował równieŜ Ŝonie i córce za wyrozumiałość i
cierpliwość.
Zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady powiedział, Ŝe zostali wybrani na
radnych i pogratulował wyboru. Pogratulował równieŜ tym, którzy nie zostali wybrani.
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Podziękował kontrkandydatom na fotel Burmistrza. Jest pewien, Ŝe rywalizacja przerodzi się
we współpracę. Mieszkańcy powierzyli kierowanie gminą na cztery lata. Jest przekonany, Ŝe
będzie dobra współpraca, bo temu powinien przyświecać wspólny cel dla dobra mieszkańców
i gminy.
Burmistrz przyjął kwiaty i gratulacje od przedstawicieli swojego komitetu wyborczego.
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk złoŜył gratulacje i powiedział, Ŝe równieŜ liczy na
pomyślną współpracę, która będzie przynosiła efekty. Od wszystkich zaleŜy jaka to będzie
współpraca.
Burmistrz poinformował, Ŝe uzgodnił z Przewodniczącym Rady, Ŝe przedstawi kierowników
referatów w UMiG i jednostkach organizacyjnych poniewaŜ jest aŜ siedmiu nowych radnych.
Burmistrz powiedział, Ŝe chciał zaprosić wszystkich, ale nie wszyscy by się zmieścili.
Burmistrz z imienia i nazwiska przedstawił osoby zajmujące samodzielne stanowiska,
naczelnika, kier. Wydziałów, skarbnika, główniej księgowej, dyrektorów jednostek
organizacyjnych oraz pracowników pracujących w poszczególnych wydziałach.
Ad. pkt. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ powołania Komisji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Miejskiej w Lądku Zdroju,
ustalenia zakresów ich działania, składów osobowych,
Przewodniczący Rady Leszek Pazdyk poinformował, Ŝe jest 6 stałych komisji, odczytał
nazwy komisji. Do pracy w komisji rewizyjnej zgłosiło się czterech radnych : Pan Sosna, Pan
Wiernusz, Pani Konopska i Pan Skrobotun. Dobrze, aby zgłosiła się jeszcze jedna osoba.
Radna Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe zgodnie ze Statutem ma być do pięciu członków.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe dobrze by było, aby była nieparzysta liczba, bo to ma
znaczenie przy głosowaniu w komisjach.
Radna Mirosława Boduch powiedziała, ze najpierw naleŜy odczytać deklaracje.
Przewodniczący Rady odczytał deklaracje radnych do pracy w poszczególnych komisjach i
poinformował, Ŝe najwięcej jest chętnych do pracy w komisji budŜetu i finansów, bo aŜ 11
osób, a do statutowej osiem.
Radna Mirosława Boduch zaproponowała, aby nie mówić, Ŝe jest nadmiar, albo niedobór.
Nie naleŜy radnych ograniczać.
Radna wystąpiła z wnioskiem formalnym dotyczącym zmiany tytułu uchwały na:” uchwała w
sprawie powołania składu osobowego Komisji” i z drugim wnioskiem o wykreślenie § 1 i 2, a
pozostałe zmienią kolejność.
Insp. Sebastian Łukasiewicz powiedział, Ŝe jest to zgodne ze Statutem §18 ust.2.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wykreślenia § 1 i 2.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada przyjęła w/w
wniosek.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący tytuły uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada przyjęła wniosek.
Radna Monika Miszczyńska poprosiła o przeniesienie do Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady odczytał proponowane składy poszczególnych komisji:
- Komisja Rewizyjna: Janusz Sosna, Zbigniew Wiernusz, Stanisław Skrobotun, Marzenna
Konopska, Monika Miszczyńska.
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- Komisja BudŜetu i Finansów: Marzenna Konopska, Dariusz Styczyrz, Kazimierz Kubisiak,
Paweł Buła, Krzysztof Śliwowski, Waldemar Sosiński, Monika Miszcyńska, Stanisław
Skrobotun, Karolina Sierakowska, Mirosława Boduch.
- Komisja Mienia Komunalnego: Kazimierz Kubisiak, Dariusz Styczyrz, Paweł Buła,
Zbigniew Wiernusz, Krzysztof Śliwowski, Waldemar Sosiński, Stanisław Skrobotun,
Mirosława Boduch.
- Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Turystyki: Dariusz Styczyrz, Kazimierz Kubisiak,
Janusz Sosna, Zbigniew Wiernusz, Mirosław Wojczuk, Leszek Pazdyk, Mirosław Babiak.
- Komisja Statutowa: Mirosława Boduch, Karolina Sierakowska, Mirosław Wojczuk,
Waldemar Sosiński, Janusz Sosna, Mirosław Babiak, Leszek Pazdyk.
- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: Monika MIszczyńska, Karolina Sierakowska, Paweł
Buła, Marzenna Konopska, Mirosław Babiak, Krzysztof Śliwowski, Leszek Pazdyk.
Radna Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe Przewodniczący i Wiceprzewodniczący komisji
zostaną wybrani przez członków komisji.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami oraz
składem osobowym poszczególnych komisji.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr II/3/10,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady podał nazwiska przewodniczących i
wiceprzewodniczących poszczególnych komisji:
- Komisja Rewizyjna – przewodniczący: Stanisław Skrobotun, wiceprzewodniczący:
Zbigniew Wiernusz,
- Komisja BudŜetu i Finansów- przewodniczący: Stanisław Skrobotun, wiceprzewodniczący:
Kazimierz Kubisiak,
- Komisja Mienia Komunalnego- przewodniczący: Kazimierz Kubisiak, wiceprzewodniczący
Krzysztof Śliwowski,
- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu- przewodniczący: Paweł Buła, wiceprzewodnicząca:
Karolina Sierakowska,
- Komisja Uzdrowiskowa, Zdrowia i Turystyki- przewodniczący: Dariusz Styczyrz,
wiceprzewodniczący: Mirosław Wojczuk,
- Komisja Statutowa- przewodnicząca: Mirosława Boduch, wiceprzewodniczący: Janusz
Sosna.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem czy radny Skrobotun moŜe być jednocześnie
przewodniczącym dwóch komisji.
Insp. Sebastian Łukasiewicz, Ŝe moŜe być.
b/ zmiany uchwały nr L/381/10 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 października
2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Miasta i Gminy Lądek Zdrój,
Skarbnik powiedziała, Ŝe zmieniła się ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Przewodniczący Rady podał pod głosowanie projekt uchwały.
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W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr II/4/10,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji w sprawie podatku od
nieruchomości,
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) rada podjęła uchwałę nr II/5/10,
która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Ad. pkt. 4. Sprawy róŜne.
Radny Mirosław Babiak przypomniał jak odbywały się komisje i sesje.
Radna Monika Miszczyńska zaproponowała, aby sesje odbywały się w środy poniewaŜ
w powiecie sesję najprawdopodobniej będą w czwartki.
Radny Zbigniew Wiernusz stwierdził, Ŝe wtorek nie, bo Burmistrz przyjmuje interesantów.
Radna Mirosława Boduch zaproponowała, aby ostatnia sesja budŜetowa odbyła się w środę
29.12.br., a później radni ustalą.
Radny Mirosław Babiak powiedział, Ŝe teŜ ma problem, bo grafik w pracy ustalany jest w
połowie miesiąca.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe dobrze by było, aby komisje odbywały się w
poniedziałki i środy, a sesje w czwartki.
Radna Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe decyzja będzie na ostatniej sesji.
Radny Mirosław Wojczuk zaproponował, aby sesje odbywały się o godz. 15.00.
Nacz. Wydziału Jadwiga Kuryluk-Kądziela powiedziała, Ŝe prowadzi duŜy wydział i
musiałaby wcześniej znać pytania do pracowników.
Radna Mirosława Boduch odpowiedziała, Ŝe wszystko jest do domówienia i organizacji.
Radna Monika Miszczyńska powiedziała, Ŝe nie zgadza się, bo niektóre pytania dotyczą
projektów uchwał i trzeba udzielić odpowiedzi.
Burmistrz poinformował, Ŝe pracownik przygotowujący projekt uchwały będzie wiedział
jakich odpowiedzi udzielić.
Radny Dariusz Styczyrz wystąpił z wnioskiem, aby sesja budŜetowa odbyła się 29.12.br.
o godz. 9.00.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe wspólnie z przewodniczącymi komisji ustalone
zostaną spotkania dotyczące projektu budŜetu.
Przewodniczący Rady poddał pod glosowanie wniosek radnego Dariusza Styczyrza.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” i 1 „przeciwnym” Rada przyjęła w/w wniosek.
Przewodniczący Rady przypomniał o konieczności złoŜenia ankiet osobowych, oświadczeń
dotyczących sposobu przekazywania diet (konto lub w kasie), oświadczeń majątkowych.
Radna Mirosława Boduch wystąpiła z dwoma wnioskami dotyczącymi: uzupełnienia
projektu budŜetu o przewidywane wykonanie budŜetu w 2010 r., przekazywania radnym
materiałów w wersji mailowej.
Przewodniczący Rady zapytał, co z projektem dotyczącym zakupu laptopów.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe w ubiegłym roku były środki wprowadzone do budŜetu, ale
pojawiła się powódź. W przyszłorocznym budŜecie tego nie ma, ale moŜna wprowadzić.
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Radna Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe w powiecie radni otrzymali netbuki.
Ad. pkt. 5. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie sesji.
Protokółowała: Maria Staszyńska

W prawym dolnym rogu pieczęć podłuŜna o treści:
Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Pazdyk – podpis nieczytelny

Informację wytworzył:
Informację zweryfikował:
Data wytworzenia:

Maria Staszyńska
Leszek Pazdyk
29.12.2010 r.
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